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Kiinnostuksen kohteena jo muihin sairauksiin käytössä olevat lääkkeet

COVID-19-lääkkeitä kehitetään kuumeisesti

SARS-CoV-2:n (severe acute respirato-
ry syndrome coronavirus 2) aiheutta-
ma COVID-19-epidemia (coronavirus 

 disease  19) alkoi Kiinasta viime vuoden lop-
pupuolella, ja WHO julisti sen pandemiaksi 
11.3.2020 (1). Virus on perimältään sukua 
vuosina 2002–2003 esiintyneen SARS-viruk-
sen sekä sitä kymmenen vuotta myöhemmin 
tunnistetun MERS:n (Middle East respiratory 
syndrome) kanssa (2). 

Näihin viruksiin ryhdyttiin kehittämään lääk-
keitä, mutta niitä ei tullut kliiniseen käyttöön, 
koska epidemiat laantuivat. Sen vuoksi COVID-
19:n osalta suurin kiinnostus on kohdentunut 
jo käytössä oleviin lääkkeisiin (repurposing). 
Hyvä puoli jo muihin käyttöaiheisiin tutkituissa 
lääkkeissä on, että niillä ei tarvitsisi tehdä laajoja 
turvallisuustutkimuksia, kunhan teho COVID-
19-tautiin saataisiin osoitetuksi. Tutkimuksen 
kohteena olevat lääkeaineet pyrkivät vaikutta-

KUVA. Mahdollisten COVID-19-lääkkeiden vaikutuskohtia (3).
ACE2 = angiotensiinikonvertaasi 2; 3CLpro = 3C-like protease; IL-6 = interleukiini 6; RdRps = RNA-riippuvainen 
RNA-polymeraasi; S = spike (S-proteiinissa); TMPRSS2 = transmembrane protease, serine 2
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maan viruksen kykyyn tunkeutua soluun, estä-
mään viruksen perimän replikaatiota ja virus-
ten muodostumista sekä hillitsemään viruksen 
aiheuttamaa sytokiinimyrskyä (KUVA) (3).

Kiinassa on kansallisesti suositeltu lopina-
viirin ja ritonaviirin yhdistelmän, alfainterfe-
ronin, ribaviriinin, klorokiinin ja umifenoviirin 
käyttöä viruslääkkeinä (3). Tähän mennessä 
COVID-19-potilailla tehtyjä lääketutkimuksia 
on julkaistu vain kourallinen (TAULUKKO). Ai-
noastaan lopinaviirin ja ritonaviirin yhdistel-
mästä julkaistusta tutkimuksesta voidaan tehdä 
painavampia kliinisiä päätelmiä (4).

Lopinaviiri on HIV-lääke, joka estää myös 
koronaviruksen tärkeintä proteaasia (3C-like 
protease; 3CLpro), jolloin kypsiä, infektiivisiä 
viruksia ei pääse muodostumaan (KUVA) (3). 
Ritonaviiri puolestaan lisää lopinaviirin hyöty-
osuutta. Julkaistussa Wuhanissa tehdyssä tutki-
muksessa verrattiin lopinaviirin ja ritonaviirin 
yhdistelmää tavanomaiseen hoitoon 199:n vai-
keaa COVID-19-infektiota sairastavan potilaan 
hoidossa (4). Potilaat olivat sairaalahoidossa. 
Veren happikyllästeisyys (SpO2) oli 94 % tai 
vähemmän huoneilmalla taikka valtimoveren 
happiosapaineen ja tarvittavan sisäänhengityk-
sen happipitoisuuden suhde (PaO2/FiO2) oli 
300 mmHg tai vähemmän. 

Potilaiden mediaani-ikä oli 58 vuotta, oirei-
den keston mediaani oli 13 vuorokautta ennen 
satunnaistamista, ja 14 % potilaista ei tarvinnut 
lisähappea. Päävastemuuttujana oli kliiniseen 
paranemiseen kulunut aika, joka määriteltiin 
joko kahden pisteen kohenemisena seitsemän-
portaisella asteikolla tai kotiutumisena. Ryh-
mien välillä ei ollut eroa päävastemuuttujassa, 
kuolleisuudessa 28 vuorokauden kuluttua tai 
virus-RNA:n havaitsemisessa hengitystienäyt-
teistä. Ainakaan tässä potilasryhmässä lääkeyh-
distelmästä ei siis ollut hyötyä.

Malarialääkkeet klorokiini ja hydroksikloro-
kiini estävät virusten tunkeutumista soluihin 
ja solunsisäistä kuljetusta. Kiinassa tehdyissä 
kliinisissä tutkimuksissa sadan COVID-19-po-
tilaan on raportoitu hyötyneen klorokiinista, 
mutta artikkelissa ei kerrota yksityiskohtia 
näistä tutkimuksista (5). Kiinasta on julkaistu 
pieni COVID-19-tutkimus, samoin Ranskasta 
(6,7). Kiinalaistutkimuksessa 15 potilasta sai 

hydroksiklorokiinia ja toiset 15 muodostivat 
verrokkiryhmän. Ryhmien välillä ei ollut eroa 
nielunäytteen virus-PCR:n muuttumisessa 
negatiiviseksi. Ranskalaistutkimuksessa 26 
potilasta sai hydroksiklorokiinia (kuusi hävisi 
seurannasta) ja 16 oli verrokkeina. Hydroksi-
klorokiinia saaneet potilaat saivat myös kliini-
sen kuvan perusteella tarvittaessa atsitromysii-
niä bakteeri-infektion estoajatuksella. Tutki-
joiden mielestä paras virologinen vaste saatiin 
näiden kahden lääkkeen yhdistelmällä. 

Sama tutkijaryhmä on julkaissut vertaisar-
vioi mattoman artikkelin 80 potilaasta, joiden 
lieväoireista COVID-19-tautia hoidettiin hyd-
roksiklorokiinin ja atsitromysiinin yhdistelmäl-
lä (8). Tässä tapaussarjassa menetettiin tieto, 
joka olisi saatu satunnaistamalla potilaat saa-
maan yhdistelmälääkehoitoa tai tavanomaista 
hoitoa. 

Viimeisin hydroksiklorokiinista tehty ver-
taisarvioimaton tutkimusjulkaisu kuvaa 64 
potilaan satunnaistetun tutkimuksen (9). Sen 
mukaan hydroksiklorokiini voisi lyhentää lie-
väoireisten potilaiden paranemiseen tarvitta-
vaa aikaa tehokkaasti. Esimerkiksi ruotsalai-
sen suosituksen mukaan klorokiinia kuitenkin 
harkitaan sairaalahoitoon joutuneille potilaille, 
koska sen ajatellaan hillitsevän viruksen aiheut-
tamaa tulehdusreaktiota (10). Suomessa hyd-
roksiklorokiini on tällä hetkellä osa sairaalahoi-
dossa olevien, vaikeaa infektiota sairastavien 
potilaiden kokeellista hoitoa. 

Favipiraviiri on guaniinianalogi, jonka ajatel-
laan toimivan estämällä eri virusten RNA-riip-
puvaista RNA-polymeraasia. Shenzhenissä teh-
tyyn tutkimukseen otettiin potilaita saamaan 
favipiraviiria, ja aiemmin lopinaviirin ja ritona-
viirin yhdistelmää saaneita potilaita käytettiin 
verrokkeina (11). Kaikki potilaat saivat lisäksi 
alfainterferonia inhaloitavassa muodossa. Favi-
piraviiria saaneet potilaat vaikuttivat virologi-
sen ja radiologisen vasteensa perusteella toipu-
van nopeammin kuin vertailuryhmän potilaat.

Viimeinen julkaisuista on vertaisarvioimaton 
tapaussarja, jossa kahden kiinalaiskeskuksen 
vaikeita tai kriittisiä COVID-19-tapauksia hoi-
dettiin tosilitsumabilla, joka on interleukiini 6 
(IL-6) -reseptorin estäjä (12). Tosilitsumabilla 
on EU:n alueella hyväksytyt käyttöaiheet nivel-



TAULUKKO. COVID-19-potilailla tehdyt, julkaistut lääketutkimukset (tilanne 31.3.2020).

Lääke (viite) Potilaat Tutkimusasetelma Tulokset (päävastemuuttuja)

LPV/RTV

800/200 mg/vrk

14 vrk:n ajan 

(4)

Vaikea1, sairaalahoitoinen 
COVID-19

(n = 199)

Avoin, satunnaistettu

99 potilasta LPV/RTV-
ryhmässä, 100 sai stan-
dardihoitoa

Aika kliiniseen paranemiseen2

Ei eroa ryhmien välillä:  
HR 1,24; 95 %:n LV 0,90–1,72

HCQ

400 mg/vrk

5 vrk:n ajan 

(kaikille myös alfainterfe-
roni-inhalaatiot)

(6)

COVID-19-potilaita

(n = 30, joista vain yksi 
vaikea)

Satunnaistettu tutkimus

15 potilasta HCQ-ryhmäs-
sä, 15 sai standardihoitoa

Negatiivinen virus-PCR nielunäyttees-
tä 7 vrk satunnaistamisen jälkeen: 
13 vs 14 potilasta

HCQ

600 mg/vrk

10 vrk:n ajan, 

6 potilasta sai 

AZM 500 mg/vrk päivä-
nä 1, sitten 250 mg/vrk 
päivinä 2–5

(7)

Sairaalahoitoon otettuja 
COVID-19-potilaita

(n = 36)

Satunnaistamaton tut-
kimus, 26 HCQ-ryhmässä 
(6 hävisi seurannasta),  
16 sai standardihoitoa

Negatiivinen virus-PCR nenänielunäyt-
teestä 6 vrk satunnaistamisen jälkeen: 
HCQ:n ja AZM:n yhdistelmä vaikutti 
nopeimmalta

HCQ + AZM

kuten yllä

(8)

Lieväoireisia

(n = 80)

Tapaussarja, kaikki saivat 
HCQ + AZM -hoitoa

Nenänielun virus-PCR negatiivinen 
83 %:lla päivänä 7

HCQ 400 mg/vrk 5 vrk:n 
ajan

(9)

Lieväoireisia3

(n = 62)

Kaksoissokkoutettu, sa-
tunnaistettu tutkimus

31 potilasta HCQ-ryhmäs-
sä, 31 sai standardihoitoa

Aika kliiniseen paranemiseen: Kuu-
meen loppuminen 2,2 vs 3,2 vrk

Yskän lievittyminen 2,0 vs 3,1 vrk

Verrokkiryhmässä 4 potilaan tila eteni 
vaikeaksi, HCQ-ryhmässä ei yhdenkään

FPV 3 200 mg/vrk ensim-
mäisenä päivänä, sitten 
1 200 mg/vrk vs LPV/RTV 
800/200 mg

+ standardihoito (ml. al-
fainterferoni-inhalaatiot)

(11)

Lieväoireisia, oireiden 
kesto vähemmän kuin 
7 vrk

(n = 80)

Avoin, satunnaistamaton 
tutkimus

35 potilasta FPV-ryh-
mässä ja 45 LPV/RTV-
ryhmässä

Hengitysteiden 2 peräkkäistä nega-
tiivista virus-PCR-näytettä 24 tunnin 
välein:

Mediaani 4 vs 11 vrk

Keuhkojen TT:n luokituksen paranemi-
nen 14 vrk:ssa hoidon aloittamisesta:

91 % vs 62 %

Tosilitsumabi

400 mg i.v. + standardi-
hoito (ml. LPV, metyyli-
prednisoloni)

(12)

Vaikea tai kriittinen4 
COVID-19

(n = 21)

Tapaussarja, kaikki saivat 
tosilitsumabia

19 potilasta voitiin kotiuttaa keskimää-
rin 13,5 päivän kuluttua

1SpO2 ≤ 94 % huoneilmalla tai PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg
2Kahden pisteen paraneminen seitsemänpisteisessä luokituksessa (1 = ei sairaalahoidossa, normaali toimintakyky; 2 = ei 
sairaalahoidossa, toimintakyky heikentynyt; 3 = sairaalahoidossa, ei lisähapen tarvetta; 4 = sairaalahoidossa, lisähapen tarve; 
5 = sairaalassa, suurivirtauksinen happihoito nenäkanyylin kautta tai kajoamaton mekaaninen ventilaatio; 6 = sairalaassa, 
ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) tai kajoava mekaaninen ventilaatio; 7 = kuolema) tai kotiutuminen
3Lieväoireinen: SpO2 > 93 % tai PaO2/FiO2 > 300 mmHg huoneilmalla
4Vaikea: 1) hengitystaajuus ≥ 30/min, 2) SpO2 ≤ 93 % huoneilmalla tai 3) PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg; kriittinen: 1) hengityskone-
hoito, 2) sokki tai 3) jokin muu elinvaurio ja tehohoidon tarve

AZM = atsitromysiini; FPV = favipiraviiri; HCQ = hydroksiklorokiini; i.v. = laskimoon; LPV = lopinaviiri; LV= luottamusväli; 
PaO2/FiO2 = valtimoveren happiosapaineen ja tarvittavan sisäänhengityksen happipitoisuuden suhde; RTV = ritonaviiri, 
SpO2 = perifeerinen happikyllästeisyys

COVID-19-lääkkeitä kehitetään kuumeisesti



reuman ja jättisoluarteriitin hoitoon. Tosilitsu-
mabin ajatellaan hillitsevän sytokiinimyrskyä 
COVID-19-tautiin liittyvässä aikuisen hengi-
tysvaikeusoireyhtymässä (acute respiratory 
distress syndrome, ARDS). Kyseisessä tutki-
muksessa potilaat näyttivät hyötyvän hoidosta. 
Tosilitsumabin tehoa selvitetäänkin uusissa tut-
kimuksissa (13).

Ebola-lääkkeenä tutkittu remdesiviiri pystyy 
estämään viruksen RNA-riippuvaista RNA-
polymeraasia, jolloin RNA-synteesi loppuu. Se 
tehoaa SARS- ja MERS-infektioihin, ja samoin 
saattaa olla laita SARS-CoV-2:n osaltakin, mut-
ta kliinisiä tutkimuksia ei ole vielä julkaistu (3). 

ClinicalTrials.gov-tietokannassa on luetel-
tu toistaiseksi noin 200 COVID-19-tautiin 
liittyvää tutkimusta (13). Edellä mainittujen 
lisäksi lääkkeistä tutkitaan muun muassa ka-
mostaattimesylaattia, barisitinibia, ribavirii-
nia, umifenoviiria (Arbidol) sekä neutraloivia 
vasta-aineita (KUVA) (3,13). Viruslääkkeiden 

yhdistelemisestä voi olla hyötyä. WHO:n 
 SOLIDARITY-tutkimuksessa tarkastellaan nel-
jää eri lääkehoitovaihtoehtoa: remdesiviiriä, lo-
pinaviirin ja ritonaviirin yhdistelmää yksinään 
ja beetainterferoniin liitettynä sekä klorokiinia 
tai hydroksiklorokiinia (14). Olennaista on 
selvittää myös, missä taudin vaiheessa hoito on 
tehokasta.

COVID-19-lääkkeitä siis kehitetään kiivaasti, 
mutta mitään lääkehoitoa ei ole vielä luotetta-
vasti todettu niin tehokkaaksi, että sitä voitaisiin 
käyttää potilaiden hoitoon tutkimusten ulko-
puolella (15). Tutkiminen on välttämätöntä, jot-
ta näyttöä hyödyistä ja haitoista saadaan koottua 
päätelmiä varten. Myös COVID-19-potilailla 
on oikeus tutkitusti tehokkaaseen ja turvalli-
seen hoitoon, sillä pitkäänkin käytössä olleilla 
lääkkeillä, kuten klorokiinilla, voi olla vaikeita 
haittavaikutuksia. Ihannetapauksessa saisimme 
käyttöön lääkkeitä, jotka olisivat tehokkaita jo 
tämän koronavirusepidemian aikana. ■
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